
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES

DIA 22 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 11h

Abertura da exposição 'Brincandando, a cidade é para todos', no Conjunto Nacional. Organizada peIa Associação Brasileira pelo Direito de Brincar (IPA Brasil), que

busca promover o direito de brincar, a mostra reunirá cerca de 30 fotos com experiências em diversos locais de São Paulo e da America Lana. Também parcipam da

exposição a Red Ocara, rede lano-americana de experiências e projetos sobre cidades, artes, arquitetura e espaço público dos quais parcipam crianças, e a SampaPé,

que propõe às pessoas descobrir e vivenciar a cidade a pé.

DIA 23 (TEDIA 23 (TERÇA-FEIRA), ÀS 13h

Caminhada Infanl, da Escola Rodrigo Alves até o Parque Trianon. Cerca de 30 alunos do ensino fundamental I farão passeio sob a coordenação do IPA Brasil, da Red

Ocara e do SampaPé. Durante o trajeto, e também no parque, os estudantes terão orientação sobre segurança no trânsito.

DIA 24 (QUARTA-FEIRA), ÀS 19h

Happy Hour, com caminhada do Conjunto Nacional até o Shopping Paulista. Além da conscienzação sobre a segurança no trânsito, o evento quer esmular uma

confraternização diferente após o trabalho, associada à saúde e ao bem-estar. Haverá parcipação de cadeirantes do Movimento Superação.

DIA 25 (QUINTA-FEIRA). ÀS 13h

Lanche Lanche com rock no Parque Mario Covas, com show aberto da banda CABEÇATIVA. Parciparão cerca de 100 jovens do Instuto Profissionalizante Paulista (lPP) e do

Instuto Via de Acesso. Os aprendizes da Via de Acesso, localizada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, farão uma caminhada da endade até o parque, no qual o tema

segurança no trânsito dividirá espaço com a música.

DIA 26 (SEXTA-FEIRA), ÀS 12h

Almoço no Parque Mario Covas, com orientações sobre os caminhos para um trânsito seguro.

DIA 27 (SÁBADO), ÀS 10h

Paulista Quatro Patas - Caminhada pet da Casa das Rosas ao Parque Trianon, com orientação sobre trânsito seguro. Os animais contarão com bebedouros 

ao lonao longo do trajeto.

Às 16h

Contação de história no parklet da rua Padre João Manuel, organizada pela Associação Brasileira pelo Direito de Brincar (IPA Brasil).

DIA 28 (DOMINGO), ÀS 8:3oh

Projeto Cidadania - Caminhadas com Segurança, promovido peIo Instuto Ortopedia & Saúde (IOS). Durante o evento, haverá palestra de orientação ao trânsito,

realização de exames médicos gratuitos (rerada de senhas às 8h30) e exercícios fisicos monitorados por profissionais.
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